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Aлтернативно решавање спорова
Нагли раст интереса за алтернативно решавање 
споровa, посебно раст интереса за мирење 
(медијацију) као веома ефикасан метод решавања 
спорова, воде ка сталном ширењу примене ових 
метода, те све ширем разумевању разних могућности 
њихове примене. У том смислу, онима који су се 
систематски посветили мирењу као дисциплини 
решавања спорова постаје све јасније да се, упркос 
великом успеху и високој ефикасности метода и 
техника које се користе у мирењу, најбољи и највећи 
резултати у превенцији спорова постижу употребом 
тих техника и метода у свакодневним ситуацијама. 
Другим речима, онима који су упознати са техникама 
мирења и динамиком спорова искуством постаје 
јасно да је много корисније технике мирења користити 
у свакодневним ситуацијама и пословним токовима, 
те на тај начин избећи спорове колико год је то могуће.

Између таквих метода нарочито се истичу тзв. “рано 
решавање спорова” и свеобухватно настојање 
”управљања споровима”. Под тим појмовима 
подразумева се, у случају раног решавања, постојање 
свести о томе да је спорове боље спречити пре 
него што настану, за време док комуникација међу 
странама још увек постоји, него ли их решавати 
након што спорови настану и комуникација доживи 

прекид. Код управљања споровима мисли се, пак, 
на свеобухватан приступ избегавања спорова у циљу 
којега, првенствено велике корпорације, предузимају 
сложени низ мера, попут обуке особља и примене 
стратегија раног откривања неспоразума, како би се 
избегло настајање спорова у што већој могућој мери, 
као и систематског приступа решавању нагомиланих 
судских спорова са циљем смањења броја текућих 
спорова. 

“Најбоља је она медијација која никада није ни 
одржана” - тврдња је, која као да на први поглед 
оставља утисак скепсе у односу на поступак 
мирења. Ипак, идеја да медијацију не треба 
одржати једноставно зато што је и само избијање 
спора избегнуто, сасвим је сигурно тачна и 
привлачна онима који обављају привредну 
делатност у условима убрзаних модерних 
економија. Оно што желимо да илуструјемо 
овом тврдњом је једноставна чињеница да се 
коришћење знања о алтернативном решавању 
спорова, техникама комуникације и преговарања, 
као и техникама медијације, може избећи 
највећи део спорова који настају током редовног 
пословања, да би касније прерасли у судске 
спорове и нарушили односе међу странкама. 

Брзи развој мирења у регији нипошто није 
јединствен или усамљен пример, јер се у многим 
земљама плима новог начина размишљања 
о управљању споровима јавља нагло и 
симултано. Све већи број учесника у модерној 
привреди почиње разумевати да преузимањем 
одговорности за решавање личних спорова стиче 
привилегију да своје спорове реше у сопственом 
интересу контролишући притом исход. 
Очигледно је да ће при томе доћи до значајних 
промена на тржишту правним услугама, те је 
исто тако очигледно да је тај процес већ започео, 
те да разни учесници на том тржишту у своју 
понуду, осим медијације, укључују и понуду 
техника раног решавања спорова и управљања 
споровима. n

Младен Вукмир, сертификовани IMI медијатор
VUKMIR & ASSOCIATES

Интервју Милена Тадировић, спец. медијације
Центар за конструктивно решавање сукоба Србије

Kористи медијације
Који проценат спорова се у Србији реши 
медијацијом?

Ако посматрамо проценат у односу на покренуте 
поступке медијације, преко 90% спорова се реши у 
поступку медијације. Међутим, ту говоримо о странама 
у спору које које су упознате да, насупрот формалном, 
спором и скупом парничењу, посредовање, као 
добровољан и поверљив поступак, омогућава брзо и 
ефикасно решавање спора и развој споразума, којим 
ће све стране бити задовољне. Нажалост, таквих 
случајева је у Србији веома мало. Када говоримо о 
споровима у области интелектуалне својине, број 
таквих спорова решених у поступку медијације 
је минималан. Прошле године је у оквиру рада 
Центра за медијацију поднето седам предлога 
за решавање спора посредовањем у области 
права интелектуалне својине, од којих је поступак 
реализован само код два (а споразум је постигнут 
само код једног). Разлоге за то треба тражити у 
лошој информисаности и слабој промоцији услуге, 
као и незаинтересованости и/или неспремности 
страна (када су стране правна лица) да промене 

стандардне процедуре и тзв. ,,утабане стазе“, те 
уведу у свој рад ефикасније и далеко повољније 
начине за решавање спорних ситуација и 
превенирање великог броја парница. 

Какве уштеде је могуће остварити медијацијом?

Статистика Центра за медијацију за период од 
2006-2009. године показује да је на основу 
2002 реализоване медијације остварена 
уштеда у висини од 41.000.000 евра. Уколико 
није бесплатна, трошкови медијације износе 
2-5% у односу на просечне трошкове и 
просечно трајање једне парнице. Наиме, јасно 
је да трошкови суђења зависе превасходно 
од дужине његовог трајања, броја сведока, 
вештака, адвоката, одложених и реализованих 
рочишта. Насупрот поменутом, спор који се 
решава поступком медијације, у складу са 
законом мора се решити за 60 дана, док је у 
пракси то далеко краћи период, а трошкове 
дефинише висина вредности спора, а не број 
сесија, односно састанака. Код нас, у Центру 
за медијацију, висина трошкова се односи на 
комплетан поступак, а не на једну сесију). 

Да ли, поред уштеде у новцу и времену, постоје још 
неке предности медијације за клијенте?

За решавање спорова у области интелектуалне својине, 
поверљивост медијације је њена највећа предност у 
односу на судски поступак. У пословном свету, поред 
исхода спора је свакако најбитније да исти не постане 
извор негативног публицитета. Поред тога, успешност 
медијације засигурно лежи у њеном интересном 
оријентисању, те се уместо утврђивањем права, она 
бави утврђивањем интереса страна у спору. Идеја 
медијације је да стране саме дођу до решења које 
им највише одговара (тј. решење спора је у њиховим 
рукама), али не у смислу потпуног удовољења захтева 
једне стране, већ у смислу проналажења узајамно 
прихватљивог решења. Управо због тога овај поступак 
подједнако одговара интересима стране која жели 
да се спор реши у миру, без медијске буке и са што 
мање трошкова, и стране која, без плаћања трошкова 
поступка, жели да задовољи своје интересе. Поред 
наведених, интерес страна свакако је и у томе што 
медијација доприноси превенцији будућих спорова, с 
обзиром да омогућава прецизан увид у „слабе тачке“ 
и елементе који дају повод избијању спорова (нпр. 
одређене нејасноће у уговорима). n
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Јелена Радмановић, дипл. правник
PMTIS “KIJA-INOX“ 

Стратешка заштита интелектуалне својине 
у породичној фирми “KIJA-INOX“
Фирма “KIJA-INOX“ из Сремске Митровице 
се бави производњом и продајом машина и 
опреме од инокса, претежно за месарску, али и 
друге индустрије. Своје пословање започела је у 
оквиру радионице у кући породице Крчелић, пре 
14 година, када је поред оснивача Небојше и 
Ивана Крчелића, имала само једног запосленог. 
Од самог почетка, циљ фирме био је да наша 
месарска индустрија добије квалитетну опрему 

за производњу домаћег порекла. Сви производи 
су израђени од киселоотпорног челика Č.4580, 
који се користи у прехрамбеној индустрији, и 
усклађени су са захтевима HCCP стандарда. 
Материјал који се користи је искључиво немачког 
порекла, из железаре Thyssen Krupp.

Већ седам година, фирма успешно послује на 
новој адреси, у новој производној хали, и данас 

броји око 30 запослених. Осим на домаћем, 
опрема која се производи код нас нашла је 
своје место и на тржиштима земаља у региону и 
иностранству.

У фирми “KIJA-INOX“ се знањем, стручношћу 
и искуством развијају нове идеје и решења, 
како би се испоштовали сви захтеви клијената. 
У складу са тим, постоји и свест о томе колики 
значај имају права интелектуалне својине, која 
у великој мери могу унапредити пословање 
привредног субјекта. Да би се на савременом 
тржишту слободне конкуренције производи који 
представљају одређено техничко решење неког 
проблема или неко конструкционо решење, који 
поседују одређени ниво инвентивности или 
су резултат сопственог знања, заштитили од 
недозвољене употребе, служе управо различити 
облици права индустријске својине, као што су 
патент, индустријски дизајн, жиг, итд. 

С обзиром да је “KIJA-INOX“ фирма, која тежи 
да своје пословање у будућности проширује кроз 
развој нових идеја и техничких решења која ће 
пласирати у месарској индустрији, стварање 
стратегије за заштиту интелектуалне својине 
унутар фирме је свакако један од приоритета 
на коме се ради, а сарадња са Заводом за 
интелектуалну својину је већ остварена, 
подношењем захтева за патентну заштиту 
одређених производа. n 

Интелектуална својина у области рециклаже
Jugo-Impex E.E.R. је водећа компанија у 
управљању опасним и неопасним отпадом. 
Лиценцирани смо од стране Министарства 
енергетике, развоја и заштите животне средине 
за сакупљање, транспорт, складиштење и третман 
електричног и електронског отпада. Поседујемо 
интегралну дозволу за сакупљање и третман опасног 
отпада и неопходне ADR дозволе за транспорт. 

Мисија компаније је да, користећи најсавременију 
технологију и машине за рециклажу, све врсте 
електронског отпада, који се по Закону о 
управљању отпадом класификује као опасан 
отпад, уклони из природе, кроз сигуран, ефикасан 
и друштвено одговоран процес. 

Незаконите технике одлагања и рециклирања 
опасног електронског отпада, а посебно 
расхладних уређаја, доводе до цурења токсичних 
уља и гасова у еко систем. Фреон неповратно 
уништава озонски омотач, доприноси настанку 
озонских рупа и изазива климатске промене, а 
амонијак и канцерогена уља из електромотора 
девастирају земљу и воду. Зато је Компанија 
Jugo-Impex E.E.R. отворила у септембру 2012. 
године постројење за рециклажу фрижидера 
и другог електронског отпада, прво те врсте 

на Балкану и прво у југоисточној Европи које 
комбинује рециклажу расхладних уређаја и другог 
ЕЕ отпада на начин који се у овој индустрији 
рециклаже представља као BAT (best available 
technology) у целом свету.

Процес рециклаже је усмерен на заштиту животне 
средине, а ново постројење компаније и њено 
пословање  задовољава најстрожије стандарде 
за рециклажу електронског отпада ISO 9001, ISO 
14001 и OHSAS 18001. Од оснивања до данас,  
рециклирано је преко 37.000 т ЕЕ отпада.

У Jugo-Impex E.E.R-у посао је нашло преко 185 
запослених. Формирали смо десет нових локалних 
фирми, чији смо већински власници, у намери да 
допринесемо развоју малих компанија које ће се 
бавити сакупљањем. 

Циљеви компаније су штедња сировинских ресурса 
(сви материјали потичу из природе у ограниченим 
количинама), штедња енергије (нема потрошње 
енергије у примарним процесима, у транспорту 
који те процесе прати, а добија се додатна енергија 
сагоревањем материјала који се не рециклирају) 
и заштита животне средине (отпадни материјали 
деградирају животни амбијент).

У оквиру компаније основан је сектор развоја и 
унапређења технологије рециклаже који има за 
циљ и заштиту интелектуалне својине, како би 
осигурао своје учешће на тржишту кроз продају 
производа и будућих унапређених производа 
препознавањем потреба тржишта нуђењем 
сопствених решења и производа. 

Након дијагностике интелектуалне својине коју 
смо добили од стране Завода за интелектуалну 
својину Републике Србије, уcтановили смо да 
заштитом патента за производ са комерциjалним 
потенцијалом можемо доћи до финансијског 
успеха. n

Милена Јовановић, дипл. правник
JUGO-IMPEX
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ЕДУКАЦИЈА

Обједињени 
регистар европских 
патената 
Обједињени регистар европских патената 
(Federated EP Register Service) представља 
одељак јавног интернет регистра европских 
патената, који садржи информације о правном 
статусу европских патената у националној 
фази више држава чланица које су укључене 
у овај сервис. Регистар европских патената 
доступан је на адреси: https://register.epo.
org  и у надлежности је Европске патентне 
организације (ЕПО). 

Обједињени регистар олакшава претраживање 
патентних информација и тиме допринеси 
глобалној размени знања, технолошком 
развоју, трансферу технологије  и увећању 
пословних могућности. Обједињени приказ 
статуса је намењен патентним заступницима, 
привредним субјектима као и свима који су 
заинтересовани за правне статусе Европских 
патената у националној фази. 

Завод за интелектуалну својину Републике 
Србије је међу првим чланицама ЕПО 
приступио обједињеном регистру ЕП патената 
2012. године, чим је сервис био објављен, а 
након ЕПО конференције одржане тим поводом 
у Београду. Завод је активно учествовао 
у развоју, техничком тестирању као и 
промовисању регистра.

Обједињени регистар приказује: код државе, 
правни статус европског патента у тој држави, 

бројеве националне пријаве и објаве, назив 
власника, датуме који се односе на престанак 
важења патента, податке о последњој плаћеној 
годишњој такси за одржавање патента, као 
и датум ажурирања података националног 
регистра (приказ бр. 2).

У табели са статусима налазе се и директне  везе 
ка детаљним подацима о патенту у националним 
регистрима држава за које је патент назначен.  
За потпуне и поуздане информације, корисници 
се упућују на одговарајуће националне 
регистре. Одговорност за тачност и квалитет 
приказа података је на националним заводима. 
Подаци у обједињеном регистру још увек нису 
расположиви за све државе чланице ЕПО. 
Иако одређени национални заводи за патенте 
имају регистре патената доступне на интернету, 
потребно је и да остваре додатне техничке 
услове како би се директно повезали са ЕП 
регистром. 

Пројекат обједињеног ЕП регистра одвија се у 
више фаза:

- ФАЗА 1 - Директно повезивање (Deep linking) 
- подразумева израду националних патентних 
регистара свих земаља чланица и повезивање 
сваког од њих директним линком са регистром 
европских патената у ЕПО, тако да се из ЕП 
регистра директно приступа детаљним подацима о 
националној фази конкретног европског патента у 
сваком националном регистру патената. 

- ФАЗА 2 - Обједињени преглед (Federated 
Retrieval) омогућава да се у ЕП регистру 
обједињено,  на једној веб страници, прикаже 
правни статус националних фаза европског патента 
у државама чланицама за које је патент назначен, 
уз друге основне податке о националном поступку.

До јула 2017. године, национални патентни 
заводи 32 државе чланице ЕПО су укључени у 
прву фазу пројекта (AT, BE, BG, CH, CZ, DE, DK, 
EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, HR, IE, IS, IT, LT, LU, 
MK, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SK, SI, RS, TR, YU), 
а у 18 држава окончана је и друга фаза пројекта 
(AT, BG, CH, CZ, ES, FI, GR, HR, IE, LT, LU, MK, 
NL, PL, RO, RS, SI, TR).� n

Алексеј Перић, самостални саветних
Завод за интелектуалну својину Републике Србије

Приказ бр. 1: Подаци укључени у обједињени ЕП 
регистар из Републике Србије

Приказ бр. 2: Обједињени регистар
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Нoвости

Посета делегације Завода за 
интелектуалну својину Пекинга 

Представници Завода за интелектуалну 
својину Народне Републике Кине, 
административне области Пекинг, боравили су 
од 13-14. априла у званичној посети Заводу 
за интелектуалну својину Републике Србије.

Делегација од шест чланова, предвођена г-дином 
Ванг Хонгом, генералним директором Завода 
за интелектуалну својину Пекинга, првог дана 
боравка у Србији посетила је Научно-технолошки 
парк Звездара и Фонд за иновациону делатност са 
званичницима Завода за интелектуалну својину РС. 
Том приликом су представници ових институција 
презентовали своје програме подршке у повезивању 
привреде и научно-истраживачких и образовних 
организација и подршке иновацијама у Србији.

Гостима из Кине је другог дана посете представљен 
делокруг рада Завода за интелектуалну својину 
Републике Србије када су размењена искуства 
и вођени разговори о различитим темама уз 
разматрање будућих корака у сарадњи два 
завода. n 

Обележен Светски дан интелектуалне својине
У свечаној сали Завода за интелектуалну својину је 26. априла одржан скуп поводом прославе Светског 
дана интелектуалне својине. Свечаности су присуствовали бројни представници академске заједнице, 
органа за спровођење права интелектуалне својине, организација за подршку пословању, адвокати и 
заступници за права интелектуалне својине, као и представници организација за колективно остваривање 
ауторског и сродних права.

Скуп је отворио мр Владимир Марић, в. д. директора Завода за интелектуалну својину Републике Србије, 
истакавши да је Србија остварила велики напредак у процесу евроинтеграција у домену интелектуалне својине, 
уз такође добре резултате на пољу борбе против кривоторења и пиратерије. Владимир Марић је такође 
нагласио да се у 2017. години очекују новине у регулативи у вези са ауторским и сродним правима, којима ће 
се побољшати положај одређених категорија аутора и носилаца сродних права. 

Проф. др Тања Мишчевић, шеф Преговарачког 
тима за вођење преговора о приступању Републике 
Србије Европској унији, нагласила је да иновација 
није циљ сама по себи, већ је највећа вредност у 
њеној примени. “Нарочито је потребно уложити веће 
напоре у боље повезивање научних и истраживачко-
развојних капацитета са привредом у Србији”, 
истакла је Тања Мишчевић.

Проф. др Виктор Недовић, помоћник министра за међународну сарадњу и европске интеграције у 
Министарству просвете, науке и технолошког развоја, осврнуо се на напредак у стварању подстицајног 
окружења за развој иновација у Србији, нагласивши да су иновациони капацитети наше земље важан 
фактор за даљи рад на стратегији паметне специјализације за Србију.

Скупу су присуствовали представници и бројних медијских кућа. Светски дан интелектуалне својине 
обележен је у бројним државама света, уз глобалну поруку “Иновације унапређују животе”. n 

Потписан Меморандум о сарадњи између српског и 
мађарског завода за интелектуалну својину
У Заводу за интелектуалну својину Републике Србије је у периоду од 3-4. 
маја у гостима била делегација Завода за интелектуалну својину Мађарске. 
Том приликом, господин Владимир Марић, в. д. директора Завода за 
интелектуалну својину РС, и господин Виктор Лушч, председник Мађарског 
завода за интелектуалну својину, потписали су Меморандум о сарадњи два 
завода. Током дводневног боравка делегације из Мађарске размењена су 
искуства из области интелектуалне својине и представљене су активности и 
достигнућа Завода за интелектуалну својину РС, при чему је посебан фокус 
био на активностима у области информационо-технолошког система. n 

Одржан WIPO семинар о медијацији 
У препуној сали Завода је од 30-31. маја одржан дводневни WIPО субрегионални семинар о медијацији 
у области интелектуалне својине, који је организован у сарадњи са Светском организацијом за 
интелектуалну својину (WIPО). 

Семинар је отворио Владимир Марић, в. д. директора Завода за интелектуалну својину, поздравивши 
учеснике, након чега је Ерик Вилберс, директор WIPО центра за арбитражу и медијацију (WIPO Centre 
for Arbitration and Mediation) детаљније упознао слушаоце са тематиком медијације и арбитраже. 
Вилберс је такође нагласио све разлоге због којих би се стране могле одлучити да искористе могућности 
алтернативног решавања спора. Поред Ерика Вилберса, међу предавачима су били Питер Муди из 
британске фирме Red Pie Consulting, као и Младен Вукмир из фирме Vukmir & Associates, из Загреба. 
Међу учесницима семинара су биле судије, бројни заступници за права интелектуалне својине, 
представници академске заједнице, представници других завода за интелектуалну својину, и други. n 

Отворено поглавље о интелектуалној 
својини у приступним преговорима 
Србије са Европском унијом
На шестој Међувладиној конференцији у 
Луксембургу, Србија је 20. јуна отворила још два 
поглавља у преговорима са Европском унијом. У 
питању су поглавље бр. 7 - о интелектуалној својини 
и поглавље бр. 29 - о царинској унији. 

Министарка за европске интеграције, Јадранка 
Јоксимовић, нагласила је важност отварања 
поглавља о интелектуалној својини за грађане и 
привреду, за правну сигурност, као и за борбу против 
кривотворења и пиратерије. В. д. директора Завода 
за интелектуалну својину, Владимир Марић, истакао 
је да је јучерашњи успех резултат дуготрајног и 
напорног рада у овој области. Директор Европске 
комисије за суседне земље и проширење, Кристијан 
Данијелсон, оценио је састанак веома добрим, 
рекавши да су оба отворена поглавља суштински 
важна за конкурентност српске економије. n 

Посета безданској ткачници дамаста 
Службеници Завода су 13. маја, на једнодневном излету 
у организацији Синдиката, посетили носиоца ознаке 
географског порекла ткачницу дамаста у Бездану.   Упознали 
су се са историјатом и традицијом ткачног занатства 
предузећа “Новитет-Дунав” и технологијом жакард ткања 
са бушеним картицама, и били у прилици да посматрају 
израду безданског свиленог дамаста на аутентичним 
дрвеним ручним разбојима који датирају из 1871. године. n 


